Skælskør Amatør-Sejlklub
Sejladsregler for SAS’s juniorafdeling
Træning og sejlads i juniorafdelingen tager udgangspunkt i at få så mange unge som muligt til
at interessere sig for sejlads og for livet i en sejlklub. Det er derfor juniorafdelingens mål og
ønske at så mange juniorer som muligt har adgang til at sejle – både under instruktion og på
eget initiativ.
For at understøtte dette kan juniorer, som efter trænernes og juniorledernes vurdering, sejle i
klubbens joller uden der er en træner eller leder til stede.
Forudsætningen for sejladsen er at:
-

junioren har opnået erfaring efter gældende regler
junioren har accept fra hjemmet til at sejle på eget initiativ
junioren har accept fra klubben til at sejle på eget initiativ
junioren tager hensyn til andre sejlende
der tages omhyggeligt vare på klubbens materiel
der sejles efter nedenstående regler

Juniorer opdeles og vurderes i følgende kategorier:
-

Meget erfarne sejlere, som har opnået erfaring som svarer til optimist A sejler eller
højere. Sejlerne sejler typisk Optimist, Zoom8, Tera, Europajolle, Laserjolle, Feva eller
lignende.
Øvede sejlere, som har opnået erfaring som svarer til optimist B sejler. Sejleren sejler
typisk Optimist, Zoom8, Tera eller Feva.
Sejlere, som har opnået erfaring som svarer til øvet optimist C sejler.
Begyndere, som endnu ikke har opnået tilstrækkelig grundliggende erfaring for sejlads
uden træner.

Sejlerne må i perioden fra standerhejsning til standernedhaling sejle på eget initiativ, efter
følgende regler samt accept fra klubben og hjemmet.
Meget erfarne sejlere på eller over 15 år må sejle alene på fjorden og i grupper af 3 joller
med sejlere på tilsvarende niveau, må der sejles til Kobæk. For sejlads ved Kobæk og
Agersøsund gælder, at sejlerne skal være opmærksomme på hindanden, og i tilfælde af
kæntring stoppes træningen og de både der ikke er kæntret søger mod den kæntrede for at
sikre at alt er som det skal være og kan assistere, hvis der opstår problemer.
Meget erfarne sejlere under 15 år må sejle alene på fjorden og i grupper af 3 joller med
sejlere på tilsvarende niveau, må der sejles til Kobæk. Grænsen i Kobæk går fra indsejlingens
vestlige del, til anduvningen og i en lige linje til badebroen i Kobæk.
Øvede sejlere må sejle på fjorden i en gruppe af mindst 3 joller.
Sejlere må sejle som gast i en 2 mandsjolle sammen med en meget erfaren sejler, men ikke
sejle i en mands jolle uden træner/leders tilstedeværelse.
Begyndere må ikke sejle uden træner/leders tilstedeværelse.
Fevajolle kan sejles af en meget erfaren sejler sammen med en øvet sejler eller en
sejler.
Sejlads udenfor denne periode kan for alle grupper undtagen meget erfarne på eller over
15 år, kun ske når der ligeledes er en følgebåd på vandet. Meget erfarne sejlere på eller over
15 år, kan kun sejle i denne periode med følgebåd eller i grupper af minimum 3 efter
forudgående accept fra hjemmet.
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Sejlads i perioden fra standernedhaling til standerhejsning må kun ske med forsvarlig
beklædning, hvilket betyder tørdragt, hue, farverig overtrækstrøje og vinterudstyr under
tørdragten. Det anbefales at huen tillige er selvlysende f.eks. neongrøn, - gul eller –orange.
Vurdering pr. 1/1-2013
Følgende sejlere er meget erfarne sejlere:
Anna Bjerge Christensen
Sabine Steen
Casper Plambøck
Johan Stenbøg
Lasse Olofsson
Nikolaj Bjørk Christensen
Laura Bjerge Christensen
Maiken Kristensen
Følgende sejlere er øvede sejlere:
Fie Jannerup
Frederik Rich
Silje Andersen
Sofie Steen
Mads Plambøck
Alfred Vind Andersen
Daniel Kabell Lindeholm
Følgende sejlere er sejlere:
Valdemar Lind Andersen
Malte Bjerg Lundberg
Malte Barholt Rasmussen
Laura Elmann
Louise Rich
Rose Stenbøg
August Barholt Rasmussen
Følgende sejlere er begyndere:
Clara Sadolin
Karoline Bjørk Christensen
Rasmus Munk Lorentzen
William Marcher
Hilde Bjerg Lundberg
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